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บทคัดย่อ

 บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถูกกดทับและการหลีกหนีของ

ตัวละครอาชญากรในอาชญนิยายชุดพุ่มรัก พานสิงห์ ของวินทร์	 เลียววาริณ	จ�านวน

๒	 เล่ม	 ได้แก่	 ฆาตกรรมจักรราศี	 และคดีหนอนนิยาย	 ผลการศึกษาพบว่าชีวิตของ

ตัวละครอาชญากรเต็มไปด้วยการถูกกระท�าด้วยความรุนแรงทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ	 การถูกกดทับที่ตัวละครประสบสามารถจ�าแนกได้เป็น	 ๔	 ลักษณะ	 ได้แก	่

การถูกกดทับด้วยสถานภาพทางสังคม	 การถูกกดทับด้วยกรอบความเช่ือและค่านิยม 

ของสังคม	การถกูกดทบัด้วยการกดขีข่่มเหงโดยใช้ความรนุแรง	และการถกูกดทบัด้วย

อ�านาจและความขัดแย้งทางการเมือง	 การกดทับลักษณะต่าง	 ๆ	 น้ีท�าให้ตัวละครมี

ลักษณะหลีกหนีและเกดิการสร้างตวัตนใหม่	เพือ่ให้สามารถมพีืน้ทีไ่ด้ใน	“โลกอัปลักษณ์”	

ที่พวกเขาต้องเผชิญ	 การพยายามหลีกหนีและการสร้างตัวตนใหม่น้ีจึงเป็นจุดเริ่มต้น
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ของปัญหาทางจิตที่น�าไปสู่การโต้กลับการถูกกดทับด้วยความรุนแรงจนบุคคลเหล่าน้ี

กลายเป็นอาชญากรในที่สุด	 การประกอบสร้างเรื่องในลักษณะดังกล่าวจึงท�าให้

อาชญนิยายทั้ง	 ๒	 เรื่องน้ีไม่ได้เป็นเพียงบันเทิงคดีที่มอบความสนุกสนานให้แก่ผู้อ่าน	

แต่ยังเป็นพื้นที่ส�าหรับการวิพากษ์วิจารณ์	 “สังคม”	 ซ่ึงเป็นต้นตอส�าคัญของปัญหา
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Abstract

	 The	research	for	this	article	aimed	to	study	the	oppression	and	escape	

of	criminal	characters	in	Khattakamchackkarasi	and	Khadinonniyai,	two	novels	

in	Win	Lyovarin’s	Phumrak Phansing	detective	series.	The	study	reveals	that	

the	criminal	characters	in	the	stories	experience	various	violent	physical	and	

mental	oppression.	Such	oppression	causes	the	characters	to	develop	escape	

behaviors	resulting	in	attempts	to	create	new	identities	 to	survive	 in	“The	

Atrocious	World.”	The	way	these	characters	escape	reality	by	creating	new	

identities	is	the	beginnings	of	their	psychological	problems	that	leads	them	to	

use	violence	as	a	way	to	counterattack	society	and	finally	become	criminals.	

Consequently,	Khattakamchackkarasi	and	Khadinonniyai	is	not	only	fiction	

that	entertains	readers,	but	also	represents	a	platform	for	criticizing	society,	

which	is	a	major	cause	of	criminal	problems.

Keywords: Oppression,	Escape,	Criminal	Characters,	Detective	series,	Phumrak 

 Phansing, Khattakamchackkarasi, Khadinonniyai, Win	Lyovarin
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๑. บทน�า

	 ตัวละครอาชญากรเป็นตัวละครที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวละคร

นักสืบในอาชญนิยายทุกเรื่อง	 เพราะเป็นผู้ผูกปมปัญหาและท�าให้ตัวละครนักสืบต้อง

พยายามคล่ีคลายคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องจนกระทั่งถึงจุดจบของเรื่อง	

นอกจากตวัตนของอาชญากรซ่ึงเป็นค�าตอบทีผู้่อ่านต้องการมากทีสุ่ดแล้ว	แรงจูงใจและ

สาเหตใุนการก่อเหตอุาชญากรรมกเ็ป็นอีกประเดน็หน่ึงทีผู้่อ่านให้ความส�าคญั	เน่ืองจาก

เป็นส่ิงที่สร้างความสมเหตุสมผล	 ความซับซ้อน	 และความน่าสนใจให้แก่อาชญนิยาย

แต่ละเรื่อง	 ภูมิหลังของตัวละครเหล่านี้จึงมักถูกประกอบสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน	 และ

เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับความคิดและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของตัวละคร	 เพื่อให้เกิด

ความสมจริงและสมเหตุสมผลในการด�าเนินเรื่อง	

	 ในนวนิยายเรื่องคดีหนอนนิยาย	“ชายกลาง	ทรายทอง”	ตัวละครอาชญากร

ในเรื่องได้กล่าวถึงสังคมด้วยทัศนะที่น่าสนใจว่า	 “นีเ่ป็นเมอืงอปัลกัษณ์	…	โลกความฝัน

สวยงามกว่า	 และผมจะช่วยพาคุณออกไปจากโลกอัปลักษณ์น้ี”	 (Lyovarin,	 2016,

p.	236)	ค�ากล่าวน้ีสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เลวร้ายต่อโลกอย่างชัดเจน	การใช้ค�าว่า	

“อัปลักษณ์”	 ซ่ึงหมายถึงช่ัว	 เลวร้าย	 ปราศจากลักษณะที่ดี	 เพื่อขยายความค�าว่า

“โลก”	 ซ่ึงหมายถึงสังคม	 ท�าให้สามารถอนุมานได้ว่าผู้พูดคงจะต้องประสบกับ

ความทกุข์ยากตลอดชีวิตทีผ่่านมา	อีกทัง้เมือ่พจิารณาประโยคทีก่ล่าวว่า	“ผมจะช่วยพา

คุณออกไปจากโลกอัปลักษณ์น้ี”	 ประกอบกับประโยคที่ว่า	 “ความตายจะท�าให้เธอ

สะอาดขึน้”	ของตวัละครกานต์	เกศก�าจร	ในเรือ่งฆาตกรรมจักรราศ	ี(Lyovarin,	2008,	

p.	 258)	 ผู้อ่านจะพบว่ามุมมองที่มีต่อโลกส่งผลโดยตรงต่อความคิดและพฤติกรรม

ที่เบี่ยงเบนอันน�าไปสู ่การก่อเหตุอาชญากรรมของตัวละครอาชญากรเหล่าน้ี

อยา่งชดัเจน	ตัวละครอาชญากรเหล่านีต้่างมองว่าการตายไปจากโลกที่มีแตค่วามทุกข์

คือส่ิงที่ดี	 เป็นความหลุดพ้น	 ดังน้ันการมอบความตายให้แก่ผู้อ่ืนจึงไม่ใช่ส่ิงที่ต้อง

รู้สึกผิดหรือเป็นบาป	เพราะการมีชีวิตอยู่ใน	“โลกอัปลักษณ์”	เต็มไปด้วยการถูกกดทับ	

การถูกกดขี่ข่มเหง	และการถูกใช้ความรุนแรง	จนกระทั่งพวกเขาต้องพยายามหาทาง

หลีกหนีจากสภาพแวดล้อมเหล่าน้ันการวิเคราะห์	 “โลกอัปลักษณ์”	 ที่คอยกดทับ

และหล่อหลอมตัวตนของตัวละครอาชญากรเหล่าน้ีจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษา	

เพราะเป็นส่ิงทีส่ามารถสะท้อนให้เหน็ถงึปัจจัยส�าคญัทีน่�าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้
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	 จากการส�ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า	 มีผู้สนใจศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการกดทับหรือการกดขี่ข่มเหงในงานวรรณกรรมเป็นจ�านวนมาก	ทั้งในวรรณกรรม

ไทยและต่างประเทศ	 เช่น	 งานวิจัยของชุติมา	 ประกาศวุฒิสาร	 เรื่อง	 “บ้านผีสิง	 :	

การหลอกหลอนกับความรุนแรงในเพรงสนธยา”	(๒๕๕๖)	วิเคราะห์ว่าผีเป็นเครื่องมือ

วิพากษ์อุดมการณ์ชนช้ันกลางในสังคมไทย	 และเป็นตัวแทนเรียกร้องความยุติธรรม

ให้แก่เหยื่อของความรุนแรง	(Pragatwutisarn,	2013)	งานวิจัยเรื่อง	“เดอะมอร์ทอล	

อินสตรูเมนตส์ในฐานะบทวิจารณ์พระคัมภีร์ไบเบ้ิล	 :	 การกีดกัน	 ความรุนแรง	

และการเยียวยา”	 (๒๕๖๐)	ของแพรพลอย	ณ	 เชียงใหม่	ศึกษาลักษณะความรุนแรง	

การสร้างบาดแผลทางจิตใจและการเยียวยาของตัวละครในวรรณกรรมเยาวชน	

(Na	Chiangmai,	2017)	งานวิจัยเรือ่ง	“ตวัละครหญงิกบัปิตาธปิไตยในนวนิยายสืบสวน

สอบสวนร่วมสมัยของอเมริกา”	 (๒๕๖๐)	 ของสุทัตตา	 พาหุมันโต	 ศึกษาบทบาท

ของตัวละครหญิงในงานวรรณกรรมที่ต่อสู ้กับการกดทับในระบอบปิตาธิปไตย	

(Pahumanto,	2017)

	 นอกจากน้ี	 ยังมีการศึกษาอีกจ�านวนหน่ึงที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรม

และสภาพจิตใจของตัวละครเพื่อวิพากษ์ปัญหาต่างๆในสังคม	 เช่น	 งานวิจัยเรื่อง

“บ้านเคยอยู ่	 อู ่เคยนอน”:	 การโหยหาอดีตและการสร้างจินตภาพให้กับสตรีใน

นวนิยายแม่เบี้ย”	(๒๕๕๔)	ของชุติมา	ประกาศวุฒิสาร	ศึกษาพฤติกรรมและจิตใจของ

ตัวละครเอกชาย	 ซ่ึงน�าไปสู ่การเปิดเผยสภาพสังคมในโลกทุนนิยมสมัยใหม่	

(Pragatwutisarn,	 2019)	 งานวิจัยเรื่อง	 “การสร้างความเป็นอ่ืนในอัตลักษณ์ของ

แฝดตดิกนัในนวนิยายเรือ่ง	จัน	แอนด์	อิน	ของดารนิสเตราส์”	โดย	วิรยิา	ด่านก�าแพงแก้ว	

(๒๕๖๒)	 ศึกษาการสร้างความเป็นอ่ืนให้แก่อัตลักษณ์ของตัวละครที่มีความผิดปกติ

ทางร่างกาย	(Dankamphaengkaew,	2019)

	 ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาชญนิยายหรือวรรณกรรมแนวสืบสวน

สอบสวนน้ันพบว่ามีงานวิจัยจ�านวนหน่ึงที่มุ่งศึกษาลักษณะเด่น	 และอิทธิพลที่ส่งต่อ

ถึงกันในวรรณกรรมเรื่องต่าง	ๆ	เช่น	งานวิจัยเรื่อง	“นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน	 :	

อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน”	 (๒๕๔๔)	

ของอังคณา	สุขวิเศษ	ศกึษาเปรยีบเทยีบอิทธพิลทีน่วนิยายชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน

ได้รับมาจากนวนิยายชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์	 (Sukwises,	 2001)	 และงานวิจัยเรื่อง	
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“การศึกษาเรื่อง	 “ปัญหาสังคมและความวิตกกังวลในอาชญนิยายร่วมสมัยของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย”	 (๒๕๕๘)	 ของกานต์ธิตา	 ขยันการนาวี	 (Khayankamnavee,	

2015)

	 ในส่วนการศึกษาที่เกี่ยวกับผลงานของวินทร์	 เลียววาริณ	 งานวิจัยส่วนใหญ่

มุง่เน้นไปทีก่ารศกึษาองค์ประกอบวรรณกรรม	โดยกลุ่มข้อมลูทีใ่ช้มกัเป็นนวนิยายหรอื

รวมเรื่องส้ันที่มีแนวคิดด้านการเมือง	 เช่น	 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน,	 ปีกแดง,	

น�้าเงินแท้,	 อาเพศก�าสรวล	 เป็นต้นมีการน�าตัวบทอาชญนิยายชุด	 พุ่มรัก พานสิงห์ 

มาศึกษาเป็นตัวบทหลักเพียงเรื่องเดียวคือ	 งานวิจัยเรื่อง	 “วิเคราะห์วรรณกรรม

แนวสืบสวนสอบสวนของวินทร์	เลยีววารณิและโยโคมโิชะ	เซชิ”	(๒๕๕๔)	ของนาฏอนงค์	

พวงสมบัติ	ซึ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบวรรณกรรมและขั้นตอนการสืบสวน

ของทั้งสองเรื่องว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	 (Phuangsombat,	 2011)

	 จากการส�ารวจงานวิจัยเกี่ยวกับผลงานของวินทร์	 เลียววาริณ	พบว่ายังไม่มี

การศกึษาอาชญนิยายชดุ	พุม่รกั พานสิงห์	ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการกดทบั	ความรนุแรง	

และการหลีกหนีของตัวละครอาชญากร	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวละครอาชญากร

จากเรื่อง	ฆาตกรรมจักรราศี	และคดีหนอนนิยาย	ในอาชญนิยายชุด	พุ่มรัก พานสิงห์ 

ในประเด็นดังกล่าว

	 อาชญนิยายชุด	พุ่มรัก พานสิงห์	ของวินทร์	 เลียววาริณ	เป็นอาชญนิยายที่

มรีปูแบบเป็นเรือ่งชุดต่อเน่ืองกนั	โดยมตีวัละครนักสืบและเพือ่นนักสืบเป็นชดุเดยีวกนั

ทั้งหมดในลักษณะเดียวกันกับอาชญนิยายยอดนิยมของโลกเรื่องเชอร์ล็อคโฮล์มส์ 

อาชญนิยายชุดพุ่มรัก พานสิงห์	 น้ีประกอบไปด้วยทั้งนวนิยายและเรื่องส้ันที่ปัจจุบัน

มีการตีพิมพ์ไปแล้วรวม	๙	เล่ม	ได้แก่	ฆาตกรรมกลางทะเล	(๒๕๔๖),	คดีผีนางตะเคียน 

(๒๕๔๗),	ฆาตกรรมจักรราศี	(๒๕๕๑),	คดีเจ็ดแพะ	(๒๕๕๓),	คดีล่าคนเจ้าชู้	(๒๕๕๖),	

คดีศพล่องหน	(๒๕๕๗),	คดีหนอนนิยาย	(๒๕๕๘),	คดีสามเงา	(๒๕๖๑)	และฆาตกรรม

กุหลาบด�า	(๒๕๖๓)	ในบทความวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะเล่มที่เป็นนวนิยายจ�านวน	๒	เล่ม	

ได้แก่	 ฆาตกรรมจักรราศี	 และคดีหนอนนิยาย	 เน่ืองจากเป็นนวนิยายที่เกี่ยวข้องกับ

คดีอาชญากรรมที่ซับซ้อน	และมีอาชญากรที่มีภูมิหลังเกี่ยวเนื่องกับการถูกกดทับและ 

การหลีกหนีอย่างชัดเจน	
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๒. วัตถุประสงค์ในการศึกษา

 เพื่อศึกษาประเด็นการถูกกดทับและการหลีกหนีของตัวละครอาชญากร	

ในอาชญนิยายชุดพุ่มรัก พานสิงห์	ของวินทร์	เลียววาริณ

๓. โลกอัปลักษณ์: โลกแห่งการถูกกดทับและการสูญเสีย

 จากการศึกษาภูมิหลังของตัวละครอาชญากร	 ได้แก่	 ชายกลาง	 ทรายทอง	

ใน	ฆาตกรรมจักรราศี	และกานต์	เกศก�าจร	ใน	คดีหนอนนิยาย	พบว่าผู้แต่งประกอบ

สร้าง	 “โลกอัปลักษณ์”	 โดยเช่ือมโยงกับประเด็นการถูกกดทับและการสูญเสีย	 โดย

“การถกูกดทบั”	ในทีน้ี่	หมายถงึการถกูข่มให้อยูภ่ายใต้อ�านาจบางประการ	ซ่ึงก่อให้เกดิ

ความอึดอัดคับข้องใจ	 หรือการกดข่ีข่มเหงโดยใช้ความรุนแรงที่อาจน�าไปสู่การได้รับ

บาดเจ็บทางร่างกาย	ในตัวบท	๒	เรื่องที่น�ามาศึกษา	ปรากฏภาวะการถูกกดทับใน	๔	

ลักษณะ	 ได้แก่	 การถูกกดทับด้วยสถานภาพทางสังคม	 การถูกกดทับด้วยกรอบ

ความเชื่อและค่านิยมของสังคม	 การถูกกดทับด้วยการกดขี่ข่มเหงโดยใช้ความรุนแรง	

และการถูกกดทับด้วยอ�านาจและความขัดแย้งทางการเมือง

 ๓.๑	การถูกกดทับด้วยสถานภาพทางสังคม

	 จากการศกึษาค�านิยามของไพฑูรย์	เครอืแก้ว	และสุพตัรา	เพชรมนีุ	กล่าวโดย

สรุปได้ว่า	 “สถานภาพทางสังคม”	หมายถึง	ต�าแหน่ง	หรือสถานะที่แสดงความสูงต�่า	

หรือแสดงระดับการได้รับการยกย่องของแต่ละบุคคลในสังคม	 เกณฑ์และประเภท

ของสถานภาพทางสังคมมีความหลากหลายตามแต่นักวิชาการแต่ละคนจะก�าหนดข้ึน	

แต่ทัง้น้ีมปัีจจัยพืน้ฐานทีม่กัใช้ในการพจิารณาระดบัสถานภาพทางสงัคม	เช่น	ชาตกิ�าเนิด

ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน	ฐานะทางเศรษฐกจิ	และการศกึษา	เป็นต้น	(Pecharamuni,	1947,	

p.	 53-60)	 อาจจะกล่าวได้ว่าการถูกกดทับด้วยสถานภาพทางสังคมเป็นจุดเริ่มต้น

ของมุมมองด้านลบของตัวละครชายกลาง	 ทรายทอง	 เพราะชีวิตของเขาเริ่มต้น

ด้วยการถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง	 มีผลให้เขาสูญเสียสถานภาพทางสังคมกลายเป็น

เดก็ก�าพร้า	ไม่มคีรอบครวัไร้ญาต	ิต่อมาเขาถกูชาวบ้านเกบ็ไปเล้ียง	แต่แล้วกถ็กูทอดทิง้

อีกครั้งด้วยการส่งไปอยู่ที่สถานเล้ียงเด็กก�าพร้า	 นับเป็นการสูญเสียโอกาสที่จะมี

ครอบครัวอุปถัมภ์และโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้น
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	 การมสีถานภาพทางสังคมต�า่ท�าให้เดก็ก�าพร้าทีถ่กูทอดทิง้เหล่าน้ี	เป็นกลุ่มเดก็

ที่มักจะถูกเรียกจากสังคมว่า	“เด็กด้อยโอกาส”	เพราะถึงแม้จะมีที่อยู่อาศัย	และได้รับ

การศึกษา	 แต่ก็ไม่อาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่ากับกลุ่มเด็กในวัยเดียวกันได้	 เพราะ

มีต้นทุนและทางเลือกในการด�าเนินชีวิตที่น้อยกว่า	 อีกทั้งคนบางกลุ่มในสังคมยังมี

ทศันคตต่ิอเดก็ก�าพร้าเหล่าน้ีในแง่ลบเชิงรงัเกยีจหรอืดถูกูเหยยีดหยามอีกด้วย	นอกจาก

สภาพที่ย�่าแย่ของการเป็นเด็กก�าพร้าแล้ว	 การตัดสินใจออกจากบ้านเด็กก�าพร้าของ

ชายกลางยงัท�าให้เขากลายเป็นคนเร่ร่อนในช่วงชวิีตวัยรุน่	ท�าให้เขากลายเป็นคนทีไ่ม่มี

ผู้ดแูล	ไม่มทีีอ่ยูอ่าศยั	ไม่มรีายได้เล้ียงตนเอง	มชีีวิตทีแ่ร้นแค้น	อาศยัเศษอาหารทีเ่หลือ

จากเด็กวัดประทังชีวิต	 และขาดความอบอุ่น	 ท�าให้บุคลิกของชายกลางดูเศร้าซึม	

เย็นชา	 และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ถูกบรรยายว่า	 “ผอมๆซีดๆ	 เหมือนคนขาดอาหาร”	

ด้วยสถานภาพทีต่กต�า่ทางสังคมท�าให้ชายกลางได้รบัการปฏบิตัทิีไ่ม่ดจีากผู้อ่ืนในสังคม	

เช่น	เมื่อเขาไปอ่านหนังสือที่ร้านเช่า	แล้วไม่มีเงินจ่าย	ก็ถูกเจ้าของร้านฉีกหนังสือด้วย

ความโกรธจัด	แล้วบังคับให้เขากินกระดาษเพื่อท�าโทษ	ทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อเขากล่าวว่า

เด๋ียวให้แม่มาจ่ายเงิน	เจ้าของร้านกย็งัยนิยอมให้อ่านต่อไปแต่โดยด	ีแสดงให้เหน็ว่าหาก

เขาไม่ได้เป็นเด็กก�าพร้า	ยังคงมีผู้ปกครองหรือมีผู้ดูแล	หรืออีกนัยหนึ่งคือมีสถานภาพ

ทางสังคมที่ดีกว่านี้	 เขาก็น่าจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ดีกว่านี้เช่นกัน	 เด็กก�าพร้า

อย่างชายกลางจึงเป็นผู้ที่ถูกกดทับอยู่ภายใต้กรอบของสถานภาพในสังคมที่เขาไม่

สามารถเลือกได้เองตั้งแต่แรก

	 การเป็นเดก็ก�าพร้าทีถ่กูทอดทิง้จึงเหมอืนเป็นการถกูโลกลงทณัฑ์ตัง้แต่เริม่ต้น

ชีวิตของชายกลาง	ดังที่เขาได้กล่าวถึงเฉ	เมืองดอน	หนึ่งในตัวละครที่เป็นเด็กก�าพร้า

ในตอนหน่ึงว่า	 “เขาก็เหมือนผม	 เป็นก�าพร้าที่ถูกโลกลงทัณฑ์เหมือนกัน”	 (Lyovarin,	

2016,	p.	233)

	 ๓.๒	การถูกกดทับด้วยกรอบความเชื่อและค่านิยมของสังคม

	 ความเชื่อและค่านิยมของสังคมเป็นสิ่งที่ก�าหนดบรรทัดฐาน	และการกระท�า

ของคนในสังคม	 จากตัวบทที่ใช้ในการศึกษาพบว่า	 ผู้เขียนได้เลือกใช้ความเชื่อและ

ค่านิยมในเรือ่งเพศของสังคมไทยในยคุก่อนมาเป็นประเดน็ทีก่ดทบัตวัตนของตวัละคร

กานต์	 เกศก�าจร	 ถึงแม้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันจะเปิดรับและสร้างความตระหนักรู้
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ในเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวางมากข้ึน	 แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า

สังคมไทยในช่วงก่อนปีพ.ศ.	 ๒๔๘๕	 ซ่ึงเป็นบริบทสังคมในเรื่องฆาตกรรมจักรราศี	 ที่

พ่อของกานต์เติบโต	และช่วงปีพ.ศ.	๒๔๘๕	-	๒๕๑๐	ที่เป็นช่วงเวลาวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น

ของกานต์นั้น	กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย

มากเท่าที่ควร	 ค่านิยมความเป็นหญิงและความเป็นชายถูกฝังรากลึกจนเหมือนเป็น

มายาคติในสังคม	เช่น	เพศหญิงจะต้องนุ่มนวล	มีมารยาท	เรียบร้อย	อ่อนไหว	ขี้กลัว	

ขี้ตกใจ	และเป็นผู้ตาม	ในขณะที่ผู้ชายต้องมีเหตุผล	เป็นผู้น�า	ทะเยอทะยาน	ก้าวร้าว	

เป็นต้น	(Santaprasit,	2000,	p.	17)	นอกจากน้ีการก�าหนดบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจนระหว่าง

เพศชายและเพศหญิงน้ียังได้รับการตอกย�้าด้วยอุดมการณ์ชาตินิยมในยุคของจอมพล	

ป.	 พิบูลสงคราม	 ในระหว่างปีพ.ศ.	 ๒๔๘๑	 -	 ๒๔๘๗	 และปีพ.ศ.	 ๒๔๙๑	 –	 ๒๕๐๐	

(Chonwilai,	 2019,	 p.	 73)	 ท�าให้กลุ่มบุคคลผู้มีเพศสภาวะหรือเพศวิถีที่ต่างไปจาก

เพศกระแสหลักในสังคมถูกมองด้วยความแปลกแยกและไม่ได้รับการยอมรับ	

หนังสือพิมพ์น�าเสนอภาพของผู้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันว่าเป็น

“ความผิดปกติ”	 และเป็น	 “ปัญหา”	 โดยในปีพ.ศ.	 ๒๔๙๓	 หนังสือพิมพ์สยามนิกร	

ใช้ค�าว่า	 “วิตถาร”	 เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศของผู้ต้องขังที่อยู ่ในเรือนจ�า

บางขวาง	 นอกจากน้ียังน�าเสนอข้อมูลผ ่านบทความของแพทยสมาคมแห่ง

ประเทศไทยว่า	 พฤติกรรมการแสดงออกเหล่าน้ีเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหน่ึง	

(Chonwilai,	 2019,	 p.	 75-82)	 กลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

ในขณะนั้นจึงถูกมองและตัดสินไปในเชิงลบเป็นส่วนมาก

	 กรอบความเช่ือและค่านิยมเรื่องเพศของสังคมไทยในยุคน้ันถูกน�ามาผูกให้

เป็นส่ิงที่กดทับกานต์ไว้	 โดยให้ความต้องการของกานต์สวนทางกับค่านิยมของสังคม

ซึ่งเป็นความต้องการของพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งด้วย	ท�าให้ท้ายที่สุดกานต์ก็ต้องยอมสูญเสีย

ความต้องการและตัวตนของเขาไป	 เพื่อรักษาความคาดหวังที่พ่อมีต่อเขา	 การะเกด

น้องสาวของกานต์เขยีนไว้ในจดหมายว่า	“ตอนเดก็ๆ	เราทัง้สองชอบปลูกไม้ดอกด้วยกนั	

พ่อมักดุว่าเขาเมื่อเห็นเขาดูแลการะเกดต้นน้ัน	 พ่อบอกว่าผู้ชายไม่ปลูกดอกไม้แต่ต้อง

จับปืน”	(Lyovarin,	2008,	p.	157)	จากข้อความน้ีจะเหน็ได้ว่าพ่อของกานต์เป็นผู้ทีไ่ด้รบั

อิทธพิลจากกรอบความเช่ือและค่านิยมเรือ่งเพศชายและเพศหญงิในสงัคมไทยในยคุน้ัน

อย่างชัดเจน	 นอกจากจะถ่ายทอดชุดความคิดดังกล่าวให้ลูกแล้ว	 พ่อของกานต์ยังใช้
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ความรุนแรงลงโทษ	 เพื่อให้กานต์กลับเข้ามาอยู่ในกรอบ	 และปฏิบัติตนตามแบบแผน

ความเป็นชายชาตรทีีต่นคาดหวังไว้ด้วย	ดงัทีก่าระเกดกล่าวไว้ว่า	“ครัง้หน่ึงเมือ่เขาอายุ

เจ็ดขวบ	 เขาเอาชุดของแม่มาลองสวม	 พ่อพบเข้าและดุเขาอย่างรุนแรง	 พี่กานต์

ไม่เหมอืนผู้ชายทัว่ไป	อ่อนไหวง่ายเหมอืนผู้หญงิ	พ่อเขากลวัจะไม่เป็นชายชาตรเีท่าทีค่วร	

จึงส่งเขาไปอยูก่บัพวกอัศวินต�ารวจเพือ่หวังให้เขาเข้มแข็งขึน้”	(Lyovarin,	2008,	p.	158)	

จิตแพทย์ที่เคยรักษากานต์กล่าวว่า	 “เขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเหมือนน้องสาวของเขา	

เขาชอบสวมชุดผู้หญิง	 แต่พ่อท�าโทษเขาอย่างหนักเมื่อเห็นเขาลองสวมชุดแม่	 เขารัก

พ่อมาก	จึงพยายามลืมความต้องการส่วนนี้เสีย”	(Lyovarin,	2008,	p.	230)

	 พฤติกรรมการแสดงออกในด้านตัวตนความเป็นหญิงของกานต์น้ี	 ส่วนหน่ึง

อาจเกิดจากปัจจัยทางด้านชีววิทยา	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเพศวิถีหรือ

พฤตกิรรมทางเพศของมนุษย์	เน่ืองจากพฤตกิรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเกีย่วกบัเรือ่งเพศ

หรือไม่ก็ตาม	 ล้วนมีผลมาจากปัจจัยทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสมอง	 ยีน	 หรือระดับ

ฮอร์โมนไม่มากก็น้อย	 แต่อีกปัจจัยหน่ึงที่ส�าคัญเช่นกันก็คือปัจจัยทางจิตวิทยา	

เกี่ยวข้องกับสภาพอารมณ์	 ระดับความตื่นตัวทางการรู้คิด	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	

เป็นต้น	(Thaithani,	2021,	p.	1-6)	ซึ่งในกรณีของกานต์สามารถอธิบายได้โดยใช้หลัก

แนวคิดจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์	 ฟรอยด์	 ในเรื่องพัฒนาการบุคลิกภาพในมนุษย์	 ที่จะ

มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงวัยทารก	 วัยเด็ก	 และวัยรุ่น

โดยเด็กจะมีการเรียนรู้และปรับเปล่ียนบุคลิกภาพไปตามส่ิงแวดล้อมรอบตัวประกอบ

กนั	มกีระบวนการหน่ึงทีเ่รยีกว่า	“การถ่ายแบบ”	(Identification)	โดยวิธกีารถ่ายแบบน้ี	

“เป็นผลรวมของคณุภาพต่างๆจากส่ิงแวดล้อมภายนอก	โดยเฉพาะจากคนอ่ืนๆ	มาสะสม

ไว้ในบุคลิกภาพของเราเอง”	(Misap,	2016,	p.	141)	การถ่ายแบบมีสาเหตุหรือเงื่อนไข

หลัก	 ๆ	 ๔	 รูปแบบ	 แต่จากลักษณะพฤติกรรมของกานต์ที่ลองสวมชุดของแม่

และรู้สึกชอบในการสวมใส่ชุดผู้หญิงนั้น	น่าจะเกี่ยวโยงกับการถ่ายแบบชนิดที่	๓	มาก

ที่สุด	คือ	“การถ่ายแบบตามสิ่งที่สูญเสีย”	หมายถึง	การถ่ายแบบที่เกิดขึ้น	“เมื่อคนรู้สึก

สูญเสียหรือไม่สามารถจะเป็นเจ้าของส่ิงใดได้	 เขาอาจใช้ความพยายามหรือท�าความ

เชื่อมั่นกับตัวเองโดยการท�าตนให้เหมือนกับสิ่งนั้นๆเสียเลย”	 (Misap,	 2016,	 p.	 146)	

กานต์สูญเสียผู้เป็นแม่ไปตั้งแต่ยังเล็ก	 ดังน้ันจึงอาจเกิดการเลียนแบบเพื่อเป็นการ

ทดแทนส่ิงที่สูญเสียไป	 โดยกานต์ผู้มีความอ่อนไหวและมักชอบอะไรในแนวทางของ
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เพศหญิง	 เช่น	 การชอบดอกไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วน้ัน	 อาจมีความชื่นชมในตัวแม	่

และอยากจะเป็นแบบแม่มากกว่าพ่อ	เมือ่สูญเสียแม่ไป	กานต์จึงชอบทีจ่ะสวมชุดผู้หญงิ

และแสดงออกตัวตนเพศหญิงเพื่อทดแทน	 และรักษาตัวตนของแม่ที่เขาไม่มีอีกต่อไป

แล้ว

	 การที่พ่อผู้ยึดติดต่อค่านิยมและกรอบความเป็นชายและหญิงในสังคมไทย

มาก	ถึงขั้นท�าโทษและบีบบังคับให้กานต์กดความต้องการที่จะเป็นเพศหญิงของเขาไว้	

ส่งผลให้ตัวตนของเขาส่ันคลอน	 ต้องท�าในส่ิงที่สังคมและพ่อบอกว่าควรท�า	 และ

พยายามอย่างยิง่ทีจ่ะไม่แสดงความเป็นหญงิของตวัเองออกมา	การถกูกดทบัด้วยกรอบ

ความเช่ือและค่านิยมของสังคมในเรือ่งเพศน้ี	จึงเป็นส่ิงทีท่�าให้เขาหมดความเคารพและ

หมดความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองที่เป็น	“กานต์	เกศก�าจร”

	 ๓.๓	 การถูกกดทับด้วยการกดขี่ข่มเหงโดยใช้ความรุนแรง

	 องค์การอนามัยโลกได้ให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า	 “ความรุนแรง”	 (Violence)	

ไว้ว่า	 “การกระท�าที่มีเจตนาใช้ก�าลังหรืออ�านาจทางกาย	 เพื่อข่มขู่บังคับหรือแสดง

อ�านาจ	 ต่อตนเอง	 ต่อผู้อ่ืน	 ต่อกลุ่มบุคคลอ่ืนหรือชุมชน	 ทั้งน้ีย่อมก่อให้เกิดหรือ

มีแนวโน้มที่จะมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ	 การเสียชีวิต	 หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ	 หรือ

เป็นการยับยั้งการเจริญงอกงามหรือการกีดกั้นหรือปิดกั้น	 ท�าให้สูญเสียสิทธิบาง

ประการ	 และขาดการได้รับในส่ิงที่สมควรจะได้รับ”	 (Chinlamprasert,	 2002	 cited	

in	Pramahant,	2017,	p.	15)	จากการศึกษาพบว่าตัวละครอาชญากรในเรื่องมีภาวะ

ถูกกดทับโดยการกดขี่ข่มเหงโดยการใช้ความรุนแรง	๒	ลักษณะคือ	การถูกกลั่นแกล้ง	

(Bullying)	และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

	 	 ๓.๓.๑	 การถูกกลั่นแกล้ง	(Bullying)

	 	 การถูกกลั่นแกล้งหรือ	Bullying	 เป็นประเด็นทางสังคมที่ผู้คนให้ความ

ส�าคัญกันทั่วโลกในสังคมปัจจุบัน	 โดยการถูกกล่ันแกล้งเกิดข้ึนได้หลากหลายรูปแบบ	

เช่น	 การดูถูกดูแคลนหรือการเหยียดหยามด้วยวาจาและการกระท�าที่มีความรุนแรง

เข้ามาเกี่ยวข้อง	 การกระท�าเหล่าน้ีมีผลต่อสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ถูกกระท�า	

ทัง้ในระดบัเล็กน้อย	เช่น	การสญูเสียความมัน่ใจ	ไปจนถงึระดบัร้ายแรง	เช่น	ทพุพลภาพ

หรอืมอีาการทางจิต	จากตวับทอาชญนิยายพบว่าผู้แต่งได้น�าเอาประเดน็การกล่ันแกล้งน้ี
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เข้ามาผูกเป็นปมปัญหาภายในใจของตัวละครอาชญากรในวัยเด็กที่ถูกกดขี่ข่มเหงและ

ถูกกลั่นแกล้งต่าง	 ๆ	 นานาจากเพื่อนในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าเดียวกัน	 เหตุเพราะเขา

ดูอ่อนแอ	รูปร่างผอมบาง	และค่อนข้างเป็นเด็กเก็บตัว	ไม่สู้คน	

	 “มีอยู่วันนึงชายกลางไปนั่งอ่านหนังสือในสวน	ช�านาญ

กับเพื่อนอีกคนจับชายกลางมัดติดต้นไม้	 เอารังมดแดงยัดใส่

ภายในเส้ือ	 ตอนที่ชายกลางกลับมาน้ัน	 ตัวแดงเป็นจุดบวมแดง

ทั้งตัว	เป็นไข้สูง	…	บางทีก็ท�าเรื่องห่ามๆ	อย่างเช่นเอาขี้หมาไปไว้

บนเตยีงเขาเอาหมามุย่ไปโรยบนหมอนเขา	…	วรพลกช็อบแกล้งเขา

เหมือนกัน	 …	 ครั้งหน่ึงวรพลหลอกเขาไปที่ห้องเก็บของแล้ว

ล็อคห้องไว้	 ชายกลางร้องไห้	 ฉันได้ยินเสียง	 แล้วไปเปิดประตู	

ปรากฏว่าเขาตกใจกลัวจนปัสสาวะราดตัวส่ันเทา	 เพราะในห้อง

มีค้างคาวสองสามตัว	เป็นการเล่นพิเรนทร์ของวรพล”	(Lyovarin,	

2016,	p.	203)

	 จากตวัอย่างข้างต้นจะเหน็ได้ว่าการถกูกล่ันแกล้งน้ีท�าให้ชายกลางมบีาดแผล

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	จนมีผลต่อเขาในระยะยาว	“ชีวิตเขาถูกกระท�าอย่างนี้ตลอด

หลายปีที่อยู่ที่นี่	เขากลายเป็นเด็กซึมเศร้า	ไม่พูดจากับใคร”	(Lyovarin,	2016,	p.	205)	

โลกของชายกลางในวัยเด็กจึงเริ่มกลายเป็นโลกที่หม่นหมองลงเรื่อย	 ๆ	 ยิ่งไปกว่าน้ัน	

ผู้ใหญ่ที่รับรู้และสามารถจะหยุดยั้งความเลวร้าย	 อีกทั้งเป็นแสงสว่างให้แก่เขาได ้

ก็กลับเพิกเฉย	 ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาแก้ไขจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน	 โดยอ้างว่า	 “เด็ก	 ๆ	

เล่นกันสนุกๆอย่าท�าเป็นเรื่องใหญ่เลย”	(Lyovarin,	2016,	p.	206)	แต่จากผลกระทบ

ที่ชายกลางได้รับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการปล่อยปละละเลยและคิดเพียงว่า

เรื่องน้ีเป็นการเล่นกันของเด็กๆน้ัน	 สามารถท�าลายชีวิตเด็กคนหน่ึงได้มากเพียงใด	

หากแม้ผู้ใหญ่ตระหนักและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ี	 ชีวิตของ

ชายกลางก็อาจจะไม่ต้องประสบกับความทุกข์อันแสนสาหัสจนท�าให้ชีวิตของเขาพัง

ก็เป็นได้	 การประกอบสร้างภูมิหลังในส่วนของการถูกกล่ันแกล้งของชายกลางน้ี	

นอกจากจะสะท้อนปัญหาการกล่ันแกล้ง	 เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อ

สภาพจิตใจและร่างกายของผู้ถกูกล่ันแกล้งแล้ว	ยงัวิพากษ์วิจารณ์และชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหา

ของการปล่อยปละละเลยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งในสังคมอีกด้วย
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	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 ชีวิตชายกลางในวัยเด็กถูกกดทับและถูก

กดขี่ข ่มเหงมากมาย	 สูญเสียทั้งสถานภาพชนช้ันทางสังคม	 สูญเสียโอกาส

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 สูญเสียความมั่นใจในตนเอง	 กลายเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดและไม่ไว้ใจ

ใคร	 อีกทั้งยังสูญเสียสุขภาพจิตให้กับโลกของการกล่ันแกล้งภายในสถานเล้ียงเด็ก

ก�าพร้าด้วย	 แต่ถึงกระน้ันผู้เขียนก็ยังเพิ่มความอัปลักษณ์ให้แก่โลกของเขาอีกด้วย

การถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย

	 	 ๓.๓.๒	 การถูกล่วงละเมิดทางเพศ	

  การล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นอีกหน่ึงปัญหาใหญ่ในสังคมที่มีมาอย่าง

ยาวนาน	ผู้ถกูล่วงละเมดิทางเพศย่อมได้รบัความเจ็บปวดทัง้ทางร่างกายและจิตใจอย่าง

สาหัส	 ผู้แต่งได้น�าเอาประเด็นน้ีมาสร้างความเลวร้ายให้กับชีวิตของชายกลางซ�้าหนัก

ยิ่งขึ้นไปอีก	 โดยการให้ผู้อ�านวยการสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าก่อเหตุทารุณกรรมทางเพศ

กับเขา	 โดยไม่เพียงแต่บังคับขืนใจเท่านั้น	 แต่ยังมีการท�าร้ายร่างกายด้วย	 ดังค�าบอก

เล่าที่ว่า

	 	 “วันหนึ่งตอนค�่าฉันได้ยินเสียงร้องไห้	เมื่อไปที่ต้นเสียง	

กพ็บชายกลางร้องไห้อยู	่เขาก�าลังเจ็บแผลทีห่ว่างขา	ฉันคาดคัน้เขา

อยู่นานกว่าเขาจะยอมให้ฉันดูแผล	 แผลของเขาอยู่ที่อวัยวะเพศ

มันมีรอยเหมือนมีดกรีด	…	ชายกลางบอกว่า	ผอ.	สุวีร์เรียกเขาไป

ที่ห้องสั่งให้เขาถอดกางเกงออก	 แล้วจะกระท�าช�าเรา	 เขาไม่ยอม	

ผอ.	 สุวีร์จึงเอามีดกรีดที่อวัยวะเพศของเขาพอให้เลือดไหลซิบๆ	

ขู่ว่าถ้าบอกใคร	 จะตัดให้ขาดแล้วจะไล่ออกไปอยู่ตามถนน	 เขาจึง

ยอมให้	 ผอ.	 กระท�าตามใจชอบ	 …	 ฉันใส่ยาให้เขา	 เขานอนร้อง

ครวญครางทั้งคืนเพราะความเจ็บ	 แผลบวม	 ผ่านไปสองวันแผล

ก็ดีข้ึนผ่านไปหน่ึงอาทิตย์	 แผลของชายกลางหาย	 แต่เขาซึมไป	

ตอนน้ันเขาอายุแค่สิบกว่าขวบ	 ฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์น้ันเปล่ียนเขา

จากชายเป็นสับสนทางเพศหรือเปล่า	 แต่ที่ส�าคัญคือ…มันไม่ใช่

ครั้งแรกของเขา	 มันมีแผลเป็นหลายรอย	 ก่อนหน้าที่ฉันรู ้”	

(Lyovarin,	2016,	p.	204-205)
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	 	 จากการบอกเล่าของผู้ดูแลสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าข้างต้น	ท�าให้ผู้อ่านได้

เห็นถึงความทุกข์ทรมานของการมีชีวิตอยู ่บนโลกใบน้ีของชายกลางในวัยเพียง

สิบกว่าขวบอย่างชัดเจน	เหตกุารณ์การถกูล่วงละเมดิทางเพศน้ีท�าให้เขาสูญเสียสิทธใิน

ร่างกายของตนเอง	สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ	และทีส่�าคญัคอืสูญเสียความปกตขิอง

สภาพจิตใจจากที่ถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อน	ๆ	จนเริ่มมีอาการซึมเศร้า	เมื่อต้องมาเผชิญ

กับการถูกทารุณกรรมเช่นน้ีอีก	 จึงยิ่งท�าให้เกิดบาดแผลอันแสนสาหัสในจิตใจของ

ชายกลาง	นอกจากนี้	ค�าบอกเล่าที่ว่า	“ฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนเขาจากชายเป็น

สับสนทางเพศหรือเปล่า”	 (Lyovarin,	 2016,	 p.	 205)	 ยังอาจตีความได้ว่าตัวตนของ

ชายกลางในวัยเด็กอาจถูกส่ันคลอนจากเหตุการณ์น้ีและท�าให้เขาสูญเสียตัวตนความ

เป็นชายในที่สุด	 ทั้งในด้านความรู้สึกและสมรรถภาพทางเพศ	 จากค�าให้การของ

สาวขายบริการที่ชายกลางพยายามจะใช้บริการที่กล่าวว่า	 “ไม่ส�าเร็จค่ะ	 เขามีปัญหา

แข็งตัว…	 เอ้อ!	 ของเขามีรอยบาดแผลเหมือนเกิดอุบัติเหตุมาก่อน	 รอยเหมือนถูก

มดีบาด”	(Lyovarin,	2016,	p.	173)	ค�ากล่าวน้ีแสดงให้เหน็ว่าบาดแผลจากการถกูกระท�า

ด้วยความรุนแรงในวัยเด็กไม่ใช่เป็นเพียงบาดแผลทางกาย	 แต่เป็นแผลเป็นในใจที่ส่ง

ผลกระทบถึงสมรรถภาพทางเพศของเขาจนถึงวัยผู้ใหญ่	 นอกจากน้ีนักสืบพุ่มรักยังได้

วิเคราะห์สาเหตุการตั้งชื่อปลอมของชายกลางไว้ว่า	“ตอนนี้กูรู้แล้วว่าท�าไมหนอนจึงใช้

ชื่อ	 บูรพา	 นิรปราชิต	 เพราะเขามีความคล้ายตัวละครนี้มากกว่าตัวอื่นๆ	 เขามีปัญหา

ทางเพศ”	(Lyovarin,	2016,	p.	181)	ชื่อ	“บูรพา	นิรปราชิต”	นี้	เชื่อมโยงกับตัวละคร

ตังฮึงปุกป่าย	 จากเรื่องผู้กล้าหาญคะนอง	 หรือกระบี่เย้ยยุทธจักร	 โดยตังฮึงแปลว่า

ทิศตะวันออก	และปุกป่ายแปลว่าไม่แพ้	ดังนั้นชื่อ	“บูรพา”	อันหมายถึงทิศตะวันออก	

และ	 “นิรปราชิต”	 อันหมายถึงปราศจากความพ่ายแพ้	 จึงสอดคล้องกันอย่างลงตัว

การที่ชายกลางมีบาดแผลที่อวัยวะเพศและทุพพลภาพ	 อาจเป็นปมฝังใจหรือเป็น

ปมด้อย	จึงเลือกที่จะใช้ชื่อปลอมตามตัวละครที่มีปัญหาทางเพศคล้ายกับตน	แต่มีที่มา

ของปัญหาที่น่าชื่นชม	 เพราะตังฮึงปุกป่ายเป็นผู้ที่ตอนตนเองเพื่อฝึกวิชาจากคัมภีร์

พิชิตมาร	 การใช้ช่ือตามตัวละครตัวน้ีในทางหน่ึงจึงอาจจะเป็นการเยียวยาจิตใจของ

ตัวเขาเองให้รู้สึกดีขึ้น	และสร้างความมั่นใจในตัวตนของตนเองที่สูญเสียไปจากปัญหา

ทางเพศที่เป็นอยู่	ก็เป็นได้
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	 	 นอกจากการน�าเสนอปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้ว	 ผู้แต่งยัง

น�าเสนอประเด็นเรื่องการเพิกเฉยละเลยต่อปัญหาการกลั่นแกล้ง	และการเพิกเฉยต่อ

เหตุการณ์ความรุนแรงและการทารุณกรรมทางเพศด้วย	 โดยผู้ดูแลผู้เป็นที่พึ่งของ

ชายกลางในขณะน้ันปล่อยเรื่องน้ีผ่านไปด้วยเหตุผลที่ว่า	 “ฉันไม่กล้า	 ฉันท�าอย่างน้ัน

ไม่ได้	ผอ.	 เคยมีพระคุณกับครอบครัวฉัน	 เคยให้เงินช่วยสามีฉันตอนป่วยหนัก	ฉันยัง

เสียใจทุกวันนี้	แต่ฉันก็เปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้”	(Lyovarin,	2016,	p.	205)	จุดนี้

จึงวิพากษ์วิจารณ์การกระท�าของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เลือกความถูกต้อง	 และยื่นมือ

เข้าช่วยเหลือแม้จะเห็นปัญหาและมีหลักฐานอย่างชัดเจน	 จนส่งผลที่ร้ายแรงตามมา	

แสดงให้เห็นว่าหากคุณคือคนที่เพิกเฉยต่อการกระท�าความรุนแรง	 ไม่ว่าจะรูปแบบใด

ก็ตาม	คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการท�าลายชีวิตคนอีกคนหนึ่งได้เช่นกัน	

	 การถูกกดทับด้วยปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้โลกของชายกลาง

เต็มไปด้วยความทุกข์และการสูญเสีย	 ส่งผลต่อสภาพจิตใจและโลกทัศน์ของเขา

โดยตรง	 แสดงออกมาผ่านทางแววตาและบุคลิกของเขาอย่างชัดเจน	 เช ่น	

กล ่าวถึงสายตาของเขาว ่า	 “สีหน ้าของเด็กคนน้ันน่ิงสนิทเรียบเฉยเหมือน

สวมหน้ากาก	 แต่แววตาของเขาเหมือนสัตว์ร้าย”	 (Lyovarin,	 2016,	 p.	 163)	 และ

กล่าวถึงสายตาของเขาขณะที่ก�าลังจะก่อเหตุว ่า	 “นัยน์ตาคู ่ น้ันฉายแววแห่ง

ความเกลียดชังและกระหายเลือด”	 (Lyovarin,	 2016,	 p.	 11)	 เป็นที่น่าสังเกตว่า

การกล่าวถึงแววตาของชายกลางตั้งแต่วัยเด็ก	 จนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเป็นอาชญากร

โดยใช้ค�าในแง่ลบ	ทัง้ความเกลียดชัง	กระหายเลือด	และเหมอืนสัตว์ร้าย	แสดงให้เหน็ถงึ

ความทกุข์	ความเฉยชา	ความเกลียดชงัต่อโลก	และความผิดปกตขิองจิตใจทีก่่อตวัและ

สะสมมาเป็นเวลานานตั้งแต่ตกเป็นผู้ถูกกดทับจากสังคมในวัยเด็ก	

	 ๓.๔	 การถูกกดทับด้วยอ�านาจและความขัดแย้งทางการเมือง

	 ในส่วนของกานต์	 เกศก�าจร	 นอกจากจะมีการสูญเสียตัวตนไปจากการถูก

กดทับด้วยกรอบเรื่องเพศของสังคมที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้าแล้ว	 ผู้แต่งยังใช้ความ

สูญเสียจากความรุนแรงทางการเมืองมาสร้างบาดแผลให้แก่ชีวิตของเขาด้วย	 โดย

บริบทของเรื่องฆาตกรรมจักรราศีเป็นบริบทการเมืองในช่วงพ.ศ.	 ๒๔๙๐-๒๕๐๐	 ที่

มีการกวาดล้างกลุ่มคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา	 ท�าให้เกิด
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ความเข้าใจผิดว่าพ่อของกานต์เป็นผู้ฆ่าครูไขแสง	 สุพรรณรุ่ง	 ซ่ึง	 “เป็นหน่ึงใน

นักแต่งเพลงชีวิตช่วงพ.ศ.	๒๔๙๐	หลายเพลงของเขาต่อต้านความอยุติธรรมในสังคม

และความฉ้อฉลของรัฐ	 เบื้องบนจึงส่งคนไปเก็บเขาเสีย”	 (Lyovarin,	2008,	p.	115)	

ต่อมาสมบุญลูกชายของครูไขแสงเกิดความพยาบาท	 ต้องการล้างแค้นให้พ่อ	 จึงบุก

ไปยิงพ่อของกานต์เสียชีวิต	เมื่อสมบุญไปมอบตัว	ต�ารวจผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่า

	 	 “ชายคนหน่ึงว่ิงออกจากเรอืนตรงเข้าไปชกต่อยท�าร้าย

สมบุญ	 ผมห้ามเขาไว้	 ชายคนน้ันคือกานต์	 ลูกชายของกฤษณ์	

เขาโกรธแค้นมากที่พ่อของเขาถูกสมบุญยิงตาย	 กานต์ว่ิงกลับเข้า

บ้านไป	แล้วถือปืนออกมาจ่อหัวสมบุญ	…	กานต์นิ่งไปครู่หนึ่งแล้ว

ถ่มน�้าลายใส่หน้าสมบุญ”	(Lyovarin,	2008,	p.	116-117)

	 จะเหน็ได้ว่าถงึแม้กานต์จะไม่ใช่ผู้ถกูกระท�าหรอืเป็นผู้รบัความรนุแรงโดยตรง	

แต่เขาเป็นผู้ที่รับรู้เหตุการณ์การเสียชีวิตของพ่อที่เขารักมาก	 อันมีต้นเหตุมาจาก

ความรนุแรงทางการเมอืง	และเป็นการใช้ความรนุแรงอย่างต่อเน่ืองในการกลับมาล้างแค้น

ด้วย	 เหตุการณ์ความรุนแรงน้ีจึงส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาเป็นอย่างมาก	 เห็นได้

จากการกระท�าของเขานับตั้งแต่การเข้าไปชกต่อย	เอาปืนจ่อหัว	และถ่มน�้าลายใส่หน้า

สมบุญ	ตลอดจนการหมกมุ่นและพยายามตามท�าลายชีวิตของสมบุญ	เพราะหลังจาก

ที่สมบุญมอบตัวแล้ว	นายต�ารวจที่เห็นความดีของสมบุญกลับปล่อยให้เขาหนีไป	อีกทั้ง

สมบญุยงัแอบรกักบัน้องสาวแท้ๆของเขาด้วย	ดงัน้ันกานต์จึงรูสึ้กถงึความไม่เป็นธรรม	

และในเมื่อโลกไม่ลงโทษคนที่ฆ่าพ่อของเขา	 เขาจึงพยายามที่จะท�าให้สมบุญต้องชดใช้

กรรมในสิ่งที่ท�าด้วยตัวเอง	ในแง่นี้	นอกจากกานต์จะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแล้ว 

เขายงัต้องสูญเสียเป้าหมายในการใช้ชีวิตแต่เดมิ	เพือ่ใช้ทัง้ชีวิตช�าระแค้นแทนพ่ออีกด้วย	

	 จากที่กล่าวมาน้ีจึงจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่ตัวละครต้องเผชิญมีผล

โดยตรงต่อความรู้สึกและโลกทัศน์ของตัวละคร	 การถูกกดทับและการสูญเสียจึงเป็น

สองอย่างที่ผู้เขียนใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้าง	“โลกอัปลักษณ์”	ที่เต็มไปด้วย

ความทุกข์ของทั้งชายกลาง	 ทรายทอง	 และกานต์	 เกศก�าจร	 เมื่อเกิดความทุกข์และ

การสูญเสียจนยากจะรับไหวตัวละครทั้งสองจึงพยายามหลีกหนีด้วยการสร้าง

ตัวตนใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป	เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ในสังคม
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๔. การหลีกหนีและการสร้างตัวตนใหม่เพื่อการด�ารงอยู่

	 การมีตัวตนและมีพื้นที่อยู ่ในสังคมใดสังคมหน่ึงเป็นส่ิงที่ส�าคัญส�าหรับ

การด�ารงชีวิต	เพราะการมีตัวตน	การรู้จักตัวเอง	การมีหน้าที่	และมีคนยอมรับ	ท�าให้

มนุษย์แต่ละคนเห็นคุณค่าและรักในชีวิตของตัวเอง	 ดังน้ันการสูญเสียตัวตนหรือ

การเหน็ว่าตวัตนของตวัเองน้ันด้อยค่าจึงเป็นส่ิงทีท่�าให้ชีวิตเป็นทกุข์	การถกูกดทบัและ

การสูญเสียทั้งหมดของตัวละครกานต์	เกศก�าจร	และชายกลาง	ทรายทอง	ท�าให้เกิด

การพยายามหาทางหลีกหนี	 และเกิดการสร้างตัวตนใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ออกไปซ่ึงท้ายที่สุดก็น�าไปสู่การเกิดอาการทางจิตที่ยากแก่การควบคุม	 และเป็นภัย

ต่อสังคม

	 ๔.๑	จักรราศี:	อาชญากรผู้มี	๒	ตัวตน

	 ส�าหรับกานต์	 ผู้ที่ถูกกดทับความต้องการทางเพศที่แท้จริงของตนเองเอาไว้	

ท�าให้ตัวตนของเขาส่ันคลอน	 เพราะเกิดความรู้สึกที่ว่าส่ิงที่เขาเป็นคือส่ิงที่ไม่ควรเป็น	

อาจอธิบายรูปแบบกลไกการตอบสนองของเขาได้ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ข้ันพื้นฐาน	

ที่เกี่ยวข้องกับอิด	 อีโก้	 และซูเปอร์อีโก้	 หากจะกล่าวให้เข้าใจโดยง่าย	 อิดคือกลไก

การสนองความต้องการ	และขจัดความตึงเครียดในร่างกายโดยปราศจากการควบคุม

หรอืยัง้คดิ	ส่วนซูเปอร์อีโก้คอืกลไกทีท่�างานโดยใช้ความเป็นอุดมคตหิรอืกรอบศลีธรรม

จรรยาที่บุคคลเรียนรู้และพัฒนามาจากปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม	 โดยเฉพาะ

จากพ่อแม่ที่เป็นผู้สอน	ควบคุม	 ให้รางวัล	และท�าโทษลูกในวัยเด็ก	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ

ที่ช่วยตีกรอบศีลธรรมของซูเปอร์อีโก้ในตัวลูก	 ส่วนกลไกสุดท้ายคืออีโก้	 เป็นส่วนที่

ควบคุมจัดการอิดและซูเปอร์อีโก้ให้มีความสมดุลสอดคล้องกัน	 “คนที่ปรับปรุงตัวด	ี

อีโก้จะเป็นผู้บริหารบุคลิกภาพทั้งหมดโดยสามารถควบคุมอิดและซูเปอร์อีโก้ไว้ได้	

และจัดความต้องการของตนให้สอดคล้องกับโลกภายนอกอย่างราบรื่น	 โดยได้รับ

การตอบสนองครบถ้วนตามสมควร”	(Misap,	2016,	p.	65)	

	 ดังน้ัน	 อาจเทียบได้ว่าอิดของกานต์คือความต้องการแสดงออกตัวตน

เพศหญิง	ในขณะทีซู่เปอร์อีโก้คอืชดุความคดิทีว่่า	การแสดงออกในลักษณะเพศหญงิน้ัน

เป็นส่ิงที่ผิด	 เพราะเรียนรู้มาจากการถูกท�าโทษอย่างรุนแรงจากพ่อ	 อีโก้ซ่ึงเป็นส่วน

ควบคุม	 จึงต้องส่งแรงต้านกดทับความต้องการของอิดเอาไว้	 เพื่อตอบสนองแรงส่ง
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ทางศีลธรรมที่มาจากซูเปอร์อีโก้ว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงที่ไม่ควรท�า	 เมื่อพลังของอีโก้สามารถ

ควบคุมทุกอย่างได้	 กานต์จึงกดความเป็นหญิงไว้ได้อย่างที่พ่อต้องการ	 แต่ในขณะ

เดยีวกนัอิดหรอืความต้องการน้ันกไ็ม่ได้สูญสลายหายไป	ดงัน้ันภายในตวัตนของกานต์	

จึงเหมอืนมคีวามขดัแย้งระหว่างอิดและอีโก้อยูต่ลอดเวลา	เกดิเป็นความตงึเครยีดและ

ความเก็บกดที่ค่อย	ๆสะสมไปเรื่อย	ๆ	

	 เมื่อกานต์ถูกส่งไปอยู่กับอัศวินต�ารวจเพื่อเสริมสร้างความเป็นชายชาตรี

อย่างที่พ่อต้องการ	 จึงยิ่งท�าให้เขาเกิดการพยายามหลีกหนีจากตัวตนเดิมที่รู้สึกว่า

ไม่ควรเป็น	 โดยการพยายามที่จะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมใหม่	 ทั้งความคิดความเช่ือ	

ค่านิยม	และการกระท�า	เขาจึงได้สร้างตวัตนใหม่ข้ึนมาโดยไม่รูต้วั	กานต์ยดึเอาจ�าเนียร	

หน่ึงในอัศวินต�ารวจผู้เป็นที่ช่ืนชมของเหล่าลูกน้อง	 ทั้งรูปหล่อ	 และเก่งเรื่องปืนและ

เหล้ายาเป็นต้นแบบ	 จากสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรงและใช้อาวุธเป็นเรื่อง

ปกติ	 ผนวกกับการพยายามที่จะแสดงออกถึงความเป็นชายให้ได้มากที่สุดของกานต์	

จึงหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนชอบอาวุธ	และเห็นการใช้ความรุนแรงจนเคยชินและ

ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี	แม้แต่น้องสาวของเขาก็เชื่อว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตัวกานต์

ได้รับการปลูกฝังมาจากกลุ่มอัศวินต�ารวจ	 ดังที่เธอได้กล่าวว่า	 “พี่กานต์เคยบอกว่า	

หากฉันมีลูกกับบูรณ์	จะตามไปฆ่าให้หมดโคตร	ฉันเชื่อว่าความรุนแรงของเขาส่วนหนึง่

คงมาจากการที่เขาถูกเล้ียงมาอย่างนักเลงตอนที่อยู ่กับเพื่อนของพ่อที่กรุงเทพ”	

(Lyovarin,	 2008,	 p.	 158)	 ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับอัศวินต�ารวจนี้	 อาจกล่าวได้ว่า

ซูเปอร์อีโก้ของกานต์	 ที่ก่อนหน้าน้ีได้รับการปลูกฝังจากพ่อว่าความเป็นชายชาตรีใน

อุดมคติคือส่ิงที่ถูกต้องและดีเลิศ	 ถูกตอกย�้าและเพิ่มความเข้มข้นของความเชื่อน้ี

ยิ่งขึ้นไปอีก	 ทัศนะที่ผิดเกี่ยวกับตัวตนเพศชายของกานต์จึงได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มที่

	 อย่างไรก็ตาม	 กานต์ก็ไม่สามารถละทิ้งตัวตนเพศหญิงไปได้ทั้งหมด	 ดังที่

ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า	 อิดหรือสัญชาตญาณความต้องการในการแสดงตัวตนความ

เป็นหญงิของกานต์ไม่ได้หายไปไหน	แต่ถกูอีโก้กดเอาไว้	เพือ่ให้แสดงออกไปตามค่านิยม

ของสังคม	 ดังน้ันความเป็นหญิงที่อยู ่ภายในจึงแสดงออกมาบ้างเป็นครั้งคราว

เมื่อแรงส่งของอิดชนะแรงต้านของอีโก้ได้	 โดยจะเห็นได้จากค�าบอกเล่าของน้องสาว

ที่กล่าวว่า	 “ฉันเคยเห็นชุดผู้หญิง	 ลิปสติก	 และน�้าหอมในตู้เสื้อผ้าของเขา	 ฉันเริ่มคิด
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ว่าเขาอาจเพีย้น	ฉันกลัวเขาเป็นบ้า	แต่ฉันกไ็ม่ได้พดูกบัเขาในเรือ่งน้ี”	(Lyovarin,	2008,	

p.	 158)	 จุดน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความสับสนระหว่างตัวตนเพศชาย

และเพศหญงิของกานต์	ทีเ่ขาไม่สามารถเลือกจะเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงได้อย่างเดด็ขาด	

เปรียบเสมือนต่อสู้ระหว่างอิดและอีโก้ที่เป็นฝ่ายควบคุมอยู่ตลอดเวลา	 แต่จาก

การกระท�าของเขา	 ก็แสดงออกว่าความต้องการที่จะแสดงตัวตนเพศชายมีมากกว่า	

ไม่ใช่เพียงเพราะถูกพ่อบังคับเท่าน้ัน	 แต่หลังจากผ่านการไปอยู่ในสังคมใหม่ท�าให้เขา

รู้สึกถึงการมีตัวตนในสังคม	การได้รับการยอมรับ	ทั้งจากคนในสังคมนั้น	และจากพ่อ

ของเขาเอง	 ดังน้ันในทัศนะของกานต์	 ตัวตนเพศชายจึงเป็นตัวตนที่มีคุณค่ามากกว่า

ตัวตนเพศหญิงที่เขาต้องการละทิ้ง	 การสูญเสียพ่อและน้องสาวส่งผลกระทบต่อ

สภาพจิตใจของเขาอย่างรนุแรง	เขาจึงละทิง้ตวัตนของ	“กานต์	เกศก�าจร”	ซ่ึงหมายถงึ

ตวัตนทีม่คีวามเป็นเพศหญงิสูง	อ่อนแอ	และอ่อนหวาน	แล้วเปล่ียนมาใช้ช่ือ	“จักรราศ”ี	

เพื่อแสดงตัวตนเพศชายที่แข็งแกร่งแทน	 เมื่อผนวกกับความแค้นในจิตใจ	ท�าให้ตัวตน

ของจักรราศียิ่งทวีความโหดเหี้ยมและไร้ความปรานีใด	 ๆ	 ท้ายที่สุดจิตแพทย์ก็ระบุว่า

กานต์หรือจักรราศีมีอาการของโรค	 ๒	 บุคลิกภาพ	 หรือโรค	 ๒	 อัตลักษณ์	 (Double

Personality	Disorder)	คือมี	๒	ตัวตนในคนเดียว	และจะสลับกันออกมาแสดงตัวตน

ตามแต่สถานการณ์ที่มากระตุ้น

	 จากความแค้นที่มีต่อสมบุญ	 คนที่ฆ่าพ่อและพรากน้องสาวไปจากตน	 ผนวก

กับอาการทางจิตที่เกิดข้ึนจากการถูกกดทับความต้องการทางเพศและความเครียด

จากการพยายามท�าลายชีวิตสมบุญ	 ท�าให้จักรราศีเลือกที่จะกลายมาเป็นอาชญากร	

โดยการรับจ้างฆ่า	 หรือเรียกได้ว่าเป็นฆาตกรอาชีพ	 การฆ่าของจักรราศีแสดงให้เห็น

ถงึลักษณะของความผิดปกตทิางจิตบางประการ	คอืมลัีกษณะการฆ่าทีใ่จเยน็	โหดเหีย้ม	

ดังฆาตกรรมครั้งแรกที่ปรากฏในเรื่องที่มีค�าบรรยายลักษณะการก่อเหตุไว้ว่า	“ฆาตกร

จ่อยิงศรไพร	กะให้กระสุนแตกในร่างของเขา	เพื่อรับประกันว่าตายแน่นอน	และต้อง

รอให้ศรไพรไขกระจกลงมาก่อนด้วย”	 (Lyovarin,	 2008,	 p.	 17)	 ลักษณะส�าคัญอีก

ประการหน่ึงที่แสดงให้เห็นความผิดปกติจากการฆาตกรรมทั่วไปก็คือ	 การเคารพบูชา

ส่ิงศกัดิสิ์ทธิก่์อนการฆาตกรรม	ด้วยการมอบพวงมาลัยหรอืช่อดอกการะเกดคาดผ้าด�า

และพระนารทให้เหยื่อเพื่อเป็นการขอขมาที่ต้องฆ่า	 แสดงให้เห็นถึงการไร้ความรู้สึก

ผิดต่อการกระท�าของตน	เพราะเขามองว่าการฆ่านักร้องและบูชาพระนารถของตนน้ัน
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เป็นการฆ่าที่บริสุทธิ์เพื่อรักษาภาพความสวยงามของนักร้องเอาไว้ตลอดไป

	 การบูชาในเชิงพิธีกรรมเช่นน้ีอาจมองในอีกแง่หน่ึงได้ว่าเป็นรูปแบบวิธีการที่

พิถีพิถันเหมือนลักษณะนิสัยของเพศหญิง	 อีกทั้งการก่อเหตุยังมีข้อสังเกตบาง

ประการที่ ส่ือให้เห็นว่าจักรราศีก็ยังคงแสดงตัวตนเพศหญิงอยู ่	 แม้จะคิดว่าได้

ละทิ้งตัวตนเพศหญิงไปแล้วก็ตาม	 ได้แก่	 การใส่ต่างหู	 ซ่ึงพุ่มรักพบต่างหูตกอยู่ในที่

เกิดเหตุดังค�าบรรยายตอนหน่ึงที่ว่า	 “นักสืบช้ีไปที่พยานวัตถุช้ินหน่ึงที่พื้นรถ	 สารวัตร

มองตามแล้วหยิบวัตถุช้ินน้ันขึ้นมาจากพื้นรถ	 เป็นตุ้มหูทรงวงแหวนเงินข้างหน่ึง”

(Lyovarin,	 2016,	 p.	 46)	 นอกจากน้ีกานต์ยังใช้น�้าหอมอยู่เสมอด้วย	 โดยผู้เขียนได้

เน้นย�้าถึงเรื่องกล่ินน�้าหอมแทบทุกครั้งของการก่อเหตุของเขา	 เช่น	 ก่อนศรไพร

ไกรสรณ์ตาย	มีการบรรยายว่า	 “ก่อนลมหายใจสุดท้าย	 เขาได้กลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจของ

ดอกไม้”	(Lyovarin,	2016,	p.	12)	และตอนทีพุ่ม่รกัไปพบจิตแพทย์	แล้วจักรราศซ่ีอนตวั

อยูใ่นห้องกม็คี�าบรรยายว่า	“เขาคล้ายได้กล่ินน�า้หอมในห้องน้ัน	อาจเป็นกล่ินดอกไม้…”	

(Lyovarin,	2016,	p.	229)

	 การที่ผู้เขียนพยายามที่จะสอดแทรกความเป็นตัวตนเพศหญิงของจักรราศี

เอาไว้ในขณะที่ก่อเหตุฆาตกรรม	 อาจเป็นการส่ือถึงการต่อรองเชิงอ�านาจของตัวตน

เพศหญิงที่ถูกกดทับไว้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นกับตัวตนเพศชายที่พยายามจะแสดงออกและ

ครอบง�าตัวตนทั้งหมด	 แต่ไม่สามารถท�าได้	 เพราะทั้งสองตัวตนไม่ว่าจะกานต์หรือ

จักรราศีก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนคนเดียวกัน	 ไม่สามารถแยกจากกันหรือละทิ้งตัวตนใด

ตวัตนหน่ึงไปได้อย่างเดด็ขาด	ทัง้น้ีทัง้น้ันจะเหน็ได้ว่าการทีเ่ขาไม่ยอมรบักบัตวัตนกานต์	

ที่มีความเป็นหญิงสูง	 มีสาเหตุมาจากการถูกกดทับด้วยกรอบความเช่ือและค่านิยม

ในสังคมในวัยเด็กที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้า	 อีกทั้งช่วงชีวิตของการเป็นกานต์คือ

ชีวิตล้มเหลว	เน่ืองจากถกูพรากทัง้พ่อและน้องสาวไป	เป็นช่วงชวิีตทีม่แีต่การถกูกดทบั	

และการสูญเสีย	 ท�าให้เขารู้สึกว่าชีวิตของกานต์คือชีวิตที่ไร้ค่า	 ไม่มีตัวตน	 และไม่เป็น

ที่ต้องการของใคร	 ในขณะที่เขามีความภูมิใจในตัวตนจักรราศีมากกว่า	 เพราะเป็น

ตัวตนที่เขามีอ�านาจ	 สามารถปลิดชีพผู้อ่ืนได้	 แข็งแกร่ง	 มีพื้นที่และมีตัวตนในสังคม	

เป็นที่ยอมรับในวงการมือปืน	 สามารถในการประกอบอาชีพหาเล้ียงตัวเองได	้

และไม่ได้ถูกกดขี่ความต้องการเหมือนตอนที่พ่อยังอยู่	 อีกทั้งยังเป็นตัวตนที่สามารถ

ใช้ท�าลายชีวิตของบูรณ์	 ผู้ที่พรากพ่อและน้องสาวของเขาไป	 ซ่ึงถือว่าเป็นการได้
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ล้างแค้นส�าเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้อีกด้วย

	 ถึงแม้ว่าการหลีกหนีด้วยการสร้างตัวตนใหม่ที่เป็นอาชญากรของกานต์	

จะเป็นผลลัพธ์ทีเ่ป็นภยัต่อสังคม	แต่กไ็ม่อาจปฏเิสธได้ว่า	การสร้างตวัตนจักรราศขีึน้มา

นี้	ถือเป็นการหลีกหนีที่ท�าให้เขาสามารถด�าเนินชีวิตต่อไปในโลกอัปลักษณ์ที่เขาเกลียด

ได้อย่างมีความหมายในมุมมองของเขาเอง	 และถึงแม้ว่าจักรราศีจะไม่ยอมรับใน

ตัวตนที่อ่อนแอของกานต์	ดังที่เขากล่าวอย่างหนักแน่นว่า	“ผมไม่ใช่	กานต์	เกศก�าจร	

ผมคือ	จักรราศี”	(Lyovarin,	2008,	p.	258)	แต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถลบตัว

ตนเดมิน้ันทิง้ไปได้	ดงัจะเหน็ได้จากการกระท�าและการแสดงออกในรปูแบบทีเ่ขาไม่รูต้วั

	 ๔.๒	หนอน	(นิยาย)	:	ฆาตกรหลายอัตลักษณ์

	 	 “ฆาตกรต่อเน่ืองหลายรายมีประสบการณ์ความหลัง

ที่ขมขื่น	โดยมากมักถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่าง

รุนแรง	หรือบางรายถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ในวัยเยาว์	ท�าให้

พบว่าลักษณะการฆาตกรรมของฆาตกรต่อเน่ืองมักเกี่ยวพันหรือ

มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เขาประสบมาในอดีต”

(Sripha,	2019,	p.	251-252)

	 ข ้อมูลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฆาตกรต ่อเ น่ืองที่ยกมาข ้างต ้นน้ี

เชื่อมโยงกับลักษณะภูมิหลังและวิธีการฆาตกรรมของชายกลาง	 ทรายทองอย่างเห็น

ได้ชัด	ดงัทีไ่ด้กล่าวไปในหวัข้อก่อนหน้าเกีย่วกบัชีวิตการถกูกดทบัและการถกูล่วงละเมดิ

ทางเพศของชายกลางในวัยเด็ก	 หลังจากที่เขาถูกกระท�าจนสภาพจิตใจเกินรับไหว	

ความสุขเดียวที่เหลืออยู่ของชายกลางก็คือการอ่านหนังสือนิยาย	 ซ่ึงเป็นการหลีกหนี

โลกแห่งความจริงที่โหดร้าย	 โดยการเข้าไปอยู่ในโลกของนิยายแทน	 หนังสือนิยาย

จึงเป็นทั้งเพื่อนและที่พึ่งพิงของเขา	 การหมกมุ่นอยู่กับโลกนิยาย	 และอาการซึมเศร้า

จากการถูกกดขี่ข่มเหง	 ท�าให้ชายกลางเช่ือมโยงตัวเองเข้ากับตัวละครในนิยายจน

เกิดเป็นตัวตนใหม่ที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ต่างๆ	 หรือตามบทบาทที่เขา

เลือกจะสวมในช่ัวขณะหน่ึงในการก่อเหตุฆาตกรรม	 ส่งผลให้จิตแพทย์วินิจฉัยว่า

เขามีลักษณะอาการของโรคหลายอัตลักษณ์	 หรือโรคหลายบุคลิกภาพ	 (Multiple	

Personality	 Disorder)	 ซ่ึงหมายถึงโรคทางจิตเวชที่มีลักษณะตัวตนหรือนิสัย
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ตั้งแต่	 ๒	 บุคลิกขึ้นไปโดยแต่ละบุคลิกจะแยกขาดออกจากกัน	 มีนิสัย	 บุคลิกท่าทาง	

ความคิดความเช่ือที่ต่างกัน	 และจะสลับกันมามีผลต่อผู้ป่วย	 โดยมีการเปล่ียนแปลง

จากบุคลิกหนึ่งไปสู่อีกบุคลิกหนึ่งได้แบบทันทีทันใด	(Sripha,	2019,	p.	254)

	 ปัญหาการถกูกดทบั	และการสูญเสียทีน่�าไปสู่ปัญหาการเข้าสังคม	และปัญหา

ทางจิตของชายกลาง	 ส่งผลให้เขาไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข	

ดังน้ันส่ิงที่เป็นแรงขับเคล่ือน	 และปลดปล่อยความเครียดหรือความทุกข์ในการ

ใช้ชีวิต	จึงเป็นการฆ่าล้างแค้นบคุคลผู้ซ่ึงเคยกระท�าส่ิงเลวร้ายกบัเขา	และส่งผลให้เขา

ต้องมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเช่นน้ี	 การสร้างตัวตนใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

ตัวตนของเขาเองกับตัวละครในนิยาย	 จึงเป็นตัวตนที่ท�าให้ชายกลางสามารถด�าเนิน

ชีวิตต่อไปได้	ถึงแม้จะเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นฆาตกรต่อเนื่องก็ตาม

	 ลักษณะการฆ่าของชายกลางในแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กับส่ิงที่เหยื่อเคย

กระท�าต่อเขา	ตัวละครในนิยายที่เขาเลือกมาสวมบทบาทในตอนนั้น	ตลอดจนสถานที่

และวิธีการฆ่าในนิยาย	โดยชายกลางฆ่าไปทั้งสิ้น	๗	ศพ	และ	๖	ใน	๗	ศพนี้เป็นบุคคล

ทีเ่คยกล่ันแกล้งหรอืสร้างความรนุแรงแก่เขามาก่อน	เช่น	ผอ.	สุวีร์	วรนิศ	วราวุธ	ถกูฆ่า

ด้วยการแทงทีห่น้าอก	และเฉอืนอวัยวะเพศ	เพราะเคยเป็นคนทารณุกรรมทางเพศเขา

มาก่อน	 ส่วนการใช้เข็มแทงตาน้ันเป็นวิธีการฆ่าเลียนแบบตัวละครที่เขาสวมบทบาท

อยู่ในขณะน้ันคือตังฮึงปุกป่าย	 จากเรื่องกระบ่ีเย้ยยุทธจักร	 และสถานที่ที่เขาเลือกใช้

ในการฆ่าคือโรงงิ้ว	เพราะในตัวบทกล่าวว่าเสียงของตังฮึงปุกป่าย	“คล้ายดัดสุ้มเสียง

เล่นเป็นตัวเอกบนเวทีงิ้ว”	(Lyovarin,	2008,	p.	112)	นอกจากนี้ภายหลังการฆาตกรรม	

ชายกลางจะทิ้งชุดที่เขาสวมใส่เป็นตัวละครแต่ละตัว	 พร้อมหนังสือนิยายที่เขาสวม

บทบาทเอาไว้ในที่เกิดเหตุด้วย	 คล้ายจะเป็นการเล่นเกมทิ้งปริศนาไว้ให้แก่นักสืบและ

ต�ารวจคอยสืบตามหาเขาต่อไป	 การกระท�าเช่นนี้อาจตีความได้ว่าการปฏิเสธที่จะกลับ

ไปสวมบทตัวละครตัวเดิมอีก	 หลังจากได้ปลดปล่อยความกดดัน	 ความแค้น	 และ

ความเครียดจากการฆ่าคนไปแล้ว	 แต่อีกนัยหน่ึงอาจเป็นการเรียกร้องความสนใจ	

เพราะชายกลางเติบโตมาด้วยการขาดความรักความอบอุ่นและการเอาใจใส่	 ดังน้ัน

เมื่อกลายมาเป็นฆาตกร	 เขาจึงอาจรู้สึกว่าก�าลังได้รับความสนใจ	 จึงยิ่งสร้างปริศนา

ท�าให้ตัวตนของเขาดูน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น	 ลักษณะการฆาตกรรมของ

ชายกลางจึงมีการทิ้งร่องรอยของความผิดปกติทางจิตไว้อย่างชัดเจนเสมอ	
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	 จากที่กล่าวมาน้ีจึงจะเห็นได้ว่าการสร้างตัวตนใหม่ของชายกลางเพื่อก่อเหตุ

ฆาตกรรมในแต่ละครั้ง	 ต้องผ่านการคิดวางแผน	 เลือกสรร	 ทั้งสถานที่	 วิธีการ	 และ

ชุดของตัวละครอย่างพิถีพิถัน	 ท�าให้การสร้างตัวตนใหม่เป็นเรื่องสนุกและแปลกใหม่

ส�าหรับเขา	การฆ่าล้างแค้นท�าให้ชีวิตของเขามีเป้าหมาย	และการมีตัวตนใหม่ในแต่ละ

ครัง้ท�าให้เขารูสึ้กมอี�านาจ	มตีวัตนทีชั่ดเจน	และสวยงามตามภาพทีผู้่เขียนนิยาย	แต่ละ

เรื่องได้บรรจงสร้างสรรค์เอาไว้	 เขาจึงหลีกหนีโลกแห่งความจริง	 และหลีกหนีตัวตน

ที่แท้จริงของตัวเอง	 ที่เป็นคนอ่อนแอและไร้ค่า	 ด้วยการสร้างตัวตนด้วยตัวละครใหม่

และก่อเหตุฆาตกรรมไปเรื่อย	 ๆไม่ส้ินสุดลักษณะการฆ่าที่โหดเหี้ยมทารุณเช่นน้ี	 จึง

ท�าให้ชายกลางถูกตัดสินและถูกเรียกว่าเป็น	 “ฆาตกรโรคจิต”	ผู้เป็นภัยสังคมที่น่ากลัว

อย่างแท้จริง

๕. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

 จากการศึกษาเรื่องการถูกกดทับและการหลีกหนีของตัวละครอาชญากร

จากเรือ่งฆาตกรรมจักรราศ	ีและคดหีนอนนิยาย	จะเหน็ได้ว่าการหลีกหนีและการสร้าง

ตวัตนใหม่ทีน่�าไปสู่การเป็นอาชญากรของตวัละครทัง้สอง	เริม่ต้นมาจากความต้องการ

ในการหนีจากตวัตนทีอ่่อนแอ	และชีวิตทีเ่ป็นทกุข์ของตวัเอง	ผนวกกบัความต้องการใน

การแก้แค้นผู้ที่มีส่วนร่วมกันสร้าง	“โลกอัปลักษณ์”	ที่พวกเขาต้องเผชิญ	และถึงแม้จะ

แก้แค้นส�าเร็จ	 แต่ช่วงเวลาเหล่าน้ันก็เป็นส่ิงที่ใกล้เคียงค�าว่าความสุขเพียงเศษเส้ียว

ของชีวิตที่พวกเขาต้องเผชิญมาเท่าน้ัน	 มุมมองต่อโลกที่โหดร้ายของพวกเขาจึงไม่ได้

เปล่ียนไปเลยตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 ดังที่ในวาระสุดท้ายของชีวิต	 ชายกลาง

ยังคงกล่าวต่อพุ่มรัก	ผู้มีนิสัยตลกเฮฮา	แตกต่างจากตัวเองโดยสิ้นเชิงว่า	“โลกนี้มีแต่

ความทุกข์	…	ท�าไมคุณพยายามจะตลก	ในเมื่อโลกนี้ไม่มีอะไรน่าตลก	มันเป็นโลกที่คน

เอาเปรียบกัน	ตลกตรงไหนหรือ?”	(Lyovarin,	2016,	p.	233)

	 บทสรุปสุดท้ายของชีวิตอันทุกข์ทรมานในโลกอัปลักษณ์ของอาชญากร

ทั้งสองจึงจบลงด้วยความตาย	เพราะการเป็นภัยต่อสังคม	แต่ในขณะที่สังคมยินดีกับ

การถูกก�าจัดของอาชญากรที่น่ากลัว	 นักสืบพุ่มรัก	 พานสิงห์กลับหดหู่และรู้สึกผิดกับ

การเอาเปรียบตัวละครชายกลางแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิต	 การประกอบสร้าง

เรื่องราวชีวิตและจุดจบของตัวละครในอาชญนิยายทั้งสองเรื่องนี้	จึงสามารถโน้มน้าว
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และสร้างความสะเทอืนใจให้แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างด	ีท�าให้ผู้อ่านเกดิความเหน็อกเหน็ใจ	

และมองเหน็ประจักษ์ชัดเจนว่า	สาเหตทุีแ่ท้จรงิของการก�าเนิดอาชญากรในสงัคม	กค็อื

สังคมเอง

	 อาชญนิยายชุดพุ่มรัก พานสิงห์	 ของวินทร์	 เลียววาริณ	 เรื่องฆาตกรรม

จักรราศี	และคดีหนอนนิยายที่ได้น�ามาศึกษานี้	จึงเป็นตัวอย่างของการใช้วรรณกรรม

เป็นพื้นที่ในการสะท้อน	 และวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมในหลากหลายประเด็นได้

อย่างสนุกสนาน	แยบยล	และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	สิ่งที่เป็นส่วนส�าคัญท�าให้ตัวละคร

พัฒนาไปจนกลายเป็นอาชญากรนั้น	 คือความคับแค้น	 อันเป็นผลมาจากการถูกกดทับ

และกดข่ีข่มเหงจากสังคมมาก่อน	 ตอกย�้าให้เห็นว่า	 ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม	

หน่ึงในต้นตอของปัญหาอาชญากรทีร้่ายแรงในสังคม	แท้จรงิแล้วกเ็กดิจากการกระท�า	

ทัง้การกดทบั	การกดขีข่่มเหง	รวมไปถงึการเพกิเฉยของคนในสงัคมตลอดมา	เมือ่มผู้ีถกู

กระท�า	 ก็ย่อมมีความเจ็บปวดและความคับแค้นเกิดข้ึน	 หากสังคมยังเต็มไปด้วยการ

กดทับในรูปแบบต่างๆ	 ก็อาจสร้างอาชญากรต่อไปได้อีกอย่างไม่รู้จบ	 ดังที่ชายกลาง

ได้กล่าวไว้ว่า	“ผมไม่ได้ป่วย	สังคมเราต่างหากทีป่่วย	ป่วยหนักด้วย	น่ีเป็นเมอืงอัปลักษณ์	

…	 โลกความฝันสวยงามกว่า	 และผมจะช่วยพาคุณออกไปจากโลกอัปลักษณ์น้ี”	

(Lyovarin,	2016,	p.	236)	ดงัน้ัน	การแก้ปัญหาทีต่รงจดุทีสุ่ด	คอืการรกัษาสังคมทีป่่วย	

และสร้างโลกที่สวยงามส�าหรับทุกคนในสังคม
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